
כנס כנרת השלישי למחקרי צבא-חברה בישראל
"תמורות ביחסי צבא-חברה בישראל בעידן המלחמות החדשות"

אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל מזמינה הצעות לכנס כנרת השלישי
למחקרי צבא-חברה בישראל,

שיתקיים במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
בימי ד'-ה' 27-28 בינואר 2016 (י"ז-י"ח בשבט תשע"ו)

תאריך אחרון להגשת הצעות: 1 בספטמבר 2015

ועדת הכנס מבקשת הצעות בנושא: "תמורות ביחסי צבא-חברה בישראל בעידן המלחמות החדשות".
וכן בנושאים נוספים: 

ירידת צה"ל לנגב – איומים והזדמנויותהגנת העורף – היבטים ארגוניים, כלכליים, תרבותיים, חברתיים

צבא, תקשורת וביטחוןאתוס הלחימה בעידן החדשיחסי דרג צבאי ומדיני ותהליכי קבלת החלטות בתנאים חדשים

משפט ומוסר  לוחמת סייבר ומשמעויותיה החברתיותמבנה הצבא – מודל "צבא העם" ומודלים חליפיים לשירות הצבאי

תמונת המחקר בדיסציפלינה של חקר יחסי צבא-חברהמערכת החינוך לנוכח השינויים במפת האיומים

ייצוג צה"ל בקולנוע, בספרות ובאמנותשינויים בתקציב הביטחון – משמעויות כלכליות, חברתיות וערכיותצבא ודתצבא ומגדר



מבנה הכנס:
כפי שנהגנו בכנסי כנרת הקודמים, גם בכנס זה יתקיימו סוגי מפגשים שונים:  

• מפגשי מליאה בהשתתפות חוקרים בכירים מהארץ ומחו"ל
• מושבים בהם חוקרים מציגים את מחקריהם

• שולחנות עגולים לדיון בסוגיות ייחודיות
• מושבים שעניינם ביקורת ספרים מן התחום

 ,Prof. Patricia M. Shields הננו שמחים להוסיף הפעם סדנת כתיבה לחוקרים צעירים בהנחיית *
    שנענתה להזמנת יו"ר האגודה להיות אורחת כבוד בכנס. 

    פרופ' פטרישיה שילדס מלמדת מדעי המדינה ב- Texas State University ועורכת מזה כמה  
Armed Forces & Society שנים את כתב-העת המוביל בתחום יחסי צבא-חברה    

      

הצעה להצגת מחקר נפרד
על ההצעה לכלול : 

1. שם המחקר
2. שם המחבר, כתובת דוא"ל 

   ומספרי טלפון זמינים
3. תקציר מורחב באורך של

    כאלף מילים
במידה שתתקבל, תשובץ ההצעה
על ידי הוועדה באחד מן המושבים

המקבילים בכנס.

הצעה למושב מגובש 
על ההצעה לכלול: 

1. תיאור הנושא
2. שמות, כתובות דוא"ל ומספרי

    טלפון זמינים של יושב ראש
    המושב והמציגים (עד ארבעה בלבד)

3. תקציר של כל אחת מהרצאות
    המשתתפים, באורך של

    כאלף מילים

הצעה לביקורת ספרים
על ההצעה לכלול:

1. שם הספר ופרטיו
2. שם כותב הביקורת, כתובת דוא"ל

     ומספרי טלפון זמינים 
3. תקציר הביקורת באורך של

     כחמש מאות מילים.
במידה שתתקבל, תשובץ ההצעה

על ידי הוועדה האקדמית של הכנס
באחד מן המושבים שייוחדו

לביקורת ספרים.

הצעה לשולחן עגול
על ההצעה לכלול: 

1. תיאור מפורט של הנושא וסוגיות
    המשנה העומדות בו על הפרק, 
    באורך של כחמש מאות מילים.

2. קורות חיים מקוצרים של
    המשתתפים, תוך ציון

    תרומתם לדיון
3. כתובות דוא"ל וטלפונים זמינים

    של משתתפי הדיון

הגשת הצעות:
ניתן להגיש לוועדה האקדמית של הכנס הצעות לאחד (או יותר) מן האפיקים הבאים:
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לוח זמנים
המועד האחרון למשלוח הצעות להצגת מחקרים, מושבים, ושולחנות עגולים: 

1 בספטמבר 2015. הגשה מוקדמת תתקבל בברכה
תשובות הוועדה תימסרנה עד ליום 1 בנובמבר 2015 

הוועדה האקדמית של האגודה תבחר מאמר אשר יזכה בפרס האגודה, ויוענק לחוקר או לחוקרת במעמד 
המליאה במהלך הכנס.

kenes.kinneret3@gmail.com :את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל
עד לתאריך 1 בספטמבר 2015

כללי השתתפות בכנס
כל המשתתפים בכנס (יושבי ראש מושבים, מציגי מחקרים, מתדיינים בשולחנות עגולים, מרצים ומאזינים) 

חייבים בדמי הרשמה לכנס וכן בחברות תקפה לשנתיים באגודת חוקרי צבא-חברה בישראל (ראו הסעיף הבא: דמי רישום).

דמי רישום
הרשמה לכנס: 450 ₪

[הרשמה לכנס לסטודנטים נושאי תעודת סטודנט: 300 ₪]

הרשמה לאגודה (לשנתיים): 200 ₪
[הרשמה לאגודה (לשנתיים) לסטודנטים נושאי תעודת סטודנט: 150 ₪ ]

לינת  לילה וארוחת בוקר במכללה האקדמית כנרת: 100 ₪
סך הכל דמי הרשמה כולל לינה: 750 ₪ 

[סך הכל דמי הרשמה כולל לינה, לסטודנטים נושאי תעודת סטודנט: 550 ₪]
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"מה יוצא לי מזה?"
• השתתפות במפגשי המליאה ובמושבים המקבילים במהלך שני ימי הכנס

• השתתפות באירוע המרכזי של הכנס, בארוחת הערב של יום רביעי, 27 בינואר 2016
• ארוחת צהריים בשני ימי הכנס

• כיבוד קל ושתיה במהלך ימי הכנס
• השתתפות בסדנת כתיבה לחוקרים צעירים בהנחיית פרופ' פטרישיה שילדס

• השתתפות (למשך שנתיים) בכל פעילויות האגודה
• אפשרות להסעה מתל אביב לכינרת ובחזרה ללא תשלום (בכפוף למספר מינימלי של נרשמים)

אופן ביצוע הרישום
הרישום לחברות בכנס ובאגודה יתבצע בכרטיס אשראי אך ורק באמצעות פניה לדף המיועד לכך באתר 

האגודה, ובקישור ישיר אליו - לחץ על הלינק
https://secure.cardcom.co.il/External/ExternalClearingPage3.aspx?TerminalNumber=27088&extgroupid=1&languages=he

לאמהות ואבות שיזדקקו לסידורי שמרטפות במהלך הכנס – נבדקת האפשרות לסידור מאורגן, בתשלום 
מוזל, בהתאם למספר הפונים. המעוניינים או המעוניינות מוזמנים לפנות אל דר' אלישבע רוסמן בכתובת: 

rosman@atranet.co.il

חברי הוועדה האקדמית של הכנס
פרופ' סטיוארט כהן (יו"ר), רס"ן נועה אזולאי, ד"ר ציפי ישראלי, ד"ר קובי מיכאל, ד"ר אלישבע רוסמן, ד"ר איל לוין

חברי הוועדה המארגנת של הכנס
אל"מ (מיל.) עפרה בן ישי (ראש הוועדה), ד"ר אבי ביצור, ד"ר איל לוין

צוות ארגון הכנס במכללה האקדמית כנרת
ד"ר זאב דרורי, זיו אופיר, יפתח שגיא, דודו כהן, הילה ברקן, דקלה לאור
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